
ROMANIA
.IUDETUL NEAMT

(]()NSILIUL LOCAL AL COMUNEI TRIFESTI't

HOTARARE
privind aprobarea realizirii investifiei "REABILITARE

$COALA PRIMARA COMUNA TRIFE$TI- CORP A, JUDETUL NEAMT"

Consiliul local al Comunei Trif'esti, judelul Neamt.
Avdnd in vedere:

- Releratul inregistrat sub nr. 6529 din 04.11.2016. al primarului comunei Trifegti,
j udelul Neam[. privind necesitatea aprobf,rii realiz6rii investiliei .,REABILITARE

SCOALA PRIMARA COMUNA TRIFE$TI - CORP A, JUDETUL NEAM!";
- Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general si a

metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investigii si lucrdri de
intervenlii:

- Prevederile art. 46 a n. (3) din I-egea nr 27312006 - privind finanlele publice locale.
- Vazdnd raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

'I rif-eqti. .judelul Neamt;
In temeiul dispozifiilor arr. 36 alin. (4) litera "d", ale arr. 45 alin. ( I ) qi ale ar1. I I 5

alin. (J) lit.,,b" din Legea 21512001 -legea administraliei publice locale - republicatd;

Art. l- Aprobi realizarea invesriqiei ,, REABILITARE $COALA PR|MARA
COMUNA TRIFE$TI- CORP A, JUDETUL NEAMT" care este necesare qi oportuni
pentru obfinerea Autorizaliei Sanitare de Funcfionare, prin realizarea lucrlrilor conform
adresei nr. 7923 din 02.08.2016 a Direcliei de Sdnitate Publicd,judegul Neam1,.

Art. 2- Se confirmd cd lucrdrile de cofinanlare sunt prevAzute in bugetul local pe
perioada de realizare a iniesriliei.

Art. 3- Cheltuielile de mentenanll gi gestionare a investifiei se vor asigura de cdtre
Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadd de cel puJin 5 ani de la
data la care investilia va 1l datd in exploatare,

Art. 4- Investilia prevazutd la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare Locald a
comunei TRIFE$TI pentru penoada 2014-2020.

Art. 5- Se nume$te reprezentant legal de proiect Primarul comunei TRIFE$TL
Art. 6- Primarul comunei qi compartimentul f,rnanciar - contabil vor lua mdsurile

necesare gi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot[rAri.
Art.7- Se confirmi cd lucrlrile prevAzute fac parte din inventarul domeniului public

al comunei.
Art.8- Se confirm5 ci valorile neeligibile ale proiectelor vor 1l suportate din bugetul

local al comunei.
Valoarea totald a investilie este de 900.000 RON cu TVA conform devizului general

privind cheltuielile necesare realizdrii investiliei, prevdzute in Anexa nr. I la prezenta
hotardre.

{{-! Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrdre autoriElilor gi persoanelor
interesate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Fotea Vasile

xr. 51
rlin .j} v-i 2016


